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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

 
  يمجبل واحد - )افغانستان - ايران( چمار ھشت زنان سازمان

  ٢٠١٨ جون ٢٥
 

  پناھی حسين رامين اعدام حکم به اعتراض در سراسری تجمعات با ھمبستگی از تصويری گزارش

  وکسلبر ٢٠١٨ ونج ٢٣

 
 در سياسی نفعاال ديگر از برخی و يمجبل در چمار ھشت زنان سازمان نفعاال از جمعی ٢٠١٨ ونج ٢٣ شنبه روز

 به اعتراض در سراسری تجمعات جھانی کمپين با ھمبستگی و حمايت در تا شديم جمع بروکسل شھر مرکز در ،يمجبل

 بود اين محل اين در حضورمان دليل .شويم ھمراه بود، جريان در شورھاک ديگر در که پناھی حسين رامين اعدام حکم

 در که ديديم بھتر بنابراين کندنمی عبور خيابان آن از کسی و است تعطيل »اسالمی جمھوری« سفارت شنبه روز که

 باد سرنگون« ارشع با رامين، حکم به اعتراض در یئھاعکس با ھم ما .باشيم مردم با ارتباط در که شويم حاضر محلی

 بود کوتاه و کوچک ما تجمع کهاين باوجود .شديم حاضر محل در »!جھانی ھمبستگی بادزنده« و »!اسالمی جمھوری

 الؤس و شدندمی نزديک ما به ھاآن از برخی و کردندمی توجه ما حضور به کردندمی عبور محل از که مردمی اما

 احت و ميل کمال با ھاآن از برخی دادندمی توضيح را موضوع مانوستاند وقتی و چيست ما حضور دليل که کردندمی

 اميدواريم .کردندمی ھمبستگی اعالم و گرفتندمی عکس حکم اين به اعتراض پالکارد با شانفرزندان و خانواده ھمراه به

 سرکوب، که نظامی ونیسرنگ ھا،رامين و رامين جان نجات ضمن بتواند مبارزه و مقاومت کوچک جويبارھای اين که

 .نمايد تقويت را است بوده آن کارکرد از جدانشدنی بخشی سيستماتيک، اعدام و زندان شکنجه،

 ٢٠١٨ ونج ٢٣ -يمجبل – )افغانستان – ايران( پمار ھشت زنان سازمان نفعاال از جمعی
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